
مع تحيات إخوانكم في شبكة الإمام الآجري


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - الجزء الثاني
	15- باب قول الله تعالى: {حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم...}
	"إذا قضى الله الأمر في السماء..."
	"إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي..."

	16- باب الشفاعة
	وقول الله تعالى: {وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون}
	وقوله: {قل لله الشفاعة جميعا}
	وقوله: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه}
	وقوله: {وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى}
	وقوله: {قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله...}
	"من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟"...
	فيه مسائل...

	17- باب قول الله تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء}
	"يا عم ! قل لا إله إلا الله..."
	فيه مسائل

	18- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
	وقول الله تعالى: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق...}
	"... هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح..."
	"لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم..."
	"إياكم والغلو في الدين..."
	"هلك المتنطعون..."
	فيه مسائل...

	19- باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟!
	"أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا..."
	"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد..."
	"... إني أبرأ من إلى الله أن يكون لي منكم خليل..."
	"إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء..."
	فيه مسائل...

	20- باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله
	"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد...."
	"كان يلت لهم السويق غمات فعكفوا على قبره"
	"لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"
	فيه مسائل...

	21- باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
	وقوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم...}
	"... ولا تجعلوا قبري عيدا..."
	"لا تتخذوا قبري عيدا..."
	فيه مسائل...

	22- باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
	وقوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت}
	وقوله تعالى: {قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله...}
	وقوله تعالى: {قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا}
	"لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة..."
	"إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها..."
	فيه مسائل...

	23- باب ما جاء في السحر
	وقوله تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق...}
	وقوله: {يؤمنون بالجبت والطاغوت}
	"اجتنبوا السبع الموبقات..."
	"حد الساحر ضربه بالسيف"
	كتب عمر: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة..."
	فيه مسائل...

	24- باب بيان شيء من أنواع السحر
	"إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت..."
	"من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الحر"
	"من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك..."
	"ألا أنبئكم ما العضه؟..."
	"إن من البيان لحسرا"
	فيه مسائل...

	25- باب ما جاء في الكهان ونحوهم
	"من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما"
	"ليس منا من تطير أو تطير له..."
	تعريف العراف والكاهن
	قال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم...
	فيه مسائل...

	26- باب ما جاء في النشرة
	"سئل رسول الله عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان.""
	"قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب..."
	روي عن الحسن أنه قال: "ل يحل السحر إلا ساحر"
	فيه مسائل...

	27- باب ما جاء في التطير
	وقوله تعالى: {ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون}
	وقوله تعالى: {قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون}
	"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر."
	"لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل..."
	ذكرت الطيرة عند النبي فقال: "أحسنها الفأل..."
	"الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا..."
	"من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك..."
	فيه مسائل

	28- باب ما جاء في التنجيم
	"خلق الله هذه النجوم لثلاث..."
	"ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر."
	فيه مسائل...

	29- باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
	وقول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
	"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن..."
	"أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال..."
	سبب نزول قوله تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم} إلى قوله: {تكذبون}
	فيه مسائل...

	30- باب قول الله تعالى: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله}
	قوله: {قل إن كان ءاباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم...}
	"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"
	"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان..."
	"من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله..."
	قول ابن عباس في قوله تعالى: {وتقطعت بهم الأسباب}
	فيه مسائل...

	31- باب قول الله تعالى: {إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}
	قوله: {إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وءاتى الزكاة ولم يخش إلا الله...}
	وقولهك {ومن الناس من يقول ءامنا بالله فإذا أوذي ي الله جعل فتنة الناس كعذاب الله}
	"إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله..."
	"من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس...."
	فيه مسائل...

	32- باب قول الله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا غن كنتم مؤمنين}
	وقوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...}
	وقوله: {يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين}
	متى قال إبراهيم ومحمد: {حسبنا الله ونعم الوكيل}
	فيه مسائل...

	33- باب قول الله تعالى: {أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون}
	وقوله: {قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون}
	سئل رسول الله عن الكبائر فقال: "الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله."
	"أكبر الكبائر الإشراك بالله و..."
	فيه مسائل...

	34- باب من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله
	وقول الله تعالى: {ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم}
	"اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت"
	"ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية."
	"إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا..."
	"إن عظم الجزاء من عظم البلاء..."
	فيه مسائل...

	35- باب ما جاء في الرياء
	وقول الله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وإلهكم إله واحد...}
	"أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه."
	"ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال... الشرك الخفي..."
	فيه مسائل...

	36- باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
	وقوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهو فيها لا يبخسون}
	"تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم،تعس عبد الخميصة..."
	فيه مسائل...

	37- باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله
	قال ابن عباس: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر"
	وقال أحمد بن حنبل: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان..."
	"... أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟... فتلك عبادتهم."
	فيه مسائل...
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